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Pyhärannan kunnanvaltuusto on päättänyt valita Pyhärannan kunnanjohtajan 
virkaan hallintotieteiden tohtori Matti Muukkosen.

Valitus 

Päätös on kumottava ja asia on palautettava uudelleen käsiteltäväksi. Päätök-
sen täytäntöönpano on kiellettävä. Pyhärannan kunta on velvoitettava korvaa-
maan Luttisen oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen. 

Kunnanhallitus on 18.1.2016 päättänyt julistaa kunnanjohtajan viran haetta-
vaksi. Kelpoisuusehdoiksi päätettiin asettaa soveltuva ylempi korkeakoulutut-
kinto, perehtyneisyyttä kunnallishallintoon ja kokemusta johtamisesta. Kun-
nanhallitus päätti 22.2.2016 julistaa viran uudelleen haettavaksi niin, että viran 
kelpoisuusehdoiksi muutettiinkin ylempi korkeakoulututkinto, kunnallishallin-
non osaamista sekä kokemusta johtamisesta. 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaan hakuajan jatkamisesta ja uu-
desta hakumenettelystä päättää virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viran-
omainen. Pyhärannan kunnan hallintosäännön mukaan valtuusto päättää kun-
nanjohtajan valinnasta ja viran kelpoisuusehdot päättää se viranomainen, jonka 
tehtäviin viran täyttäminen kuuluu. Kunnanjohtajan valinnasta ja siihen liitty-
västä hakumenettelystä, kuten kelpoisuusehdoista ja uudesta hakumenettelystä 
päättää siten valtuusto. Koska kunnanhallitus on edellä kuvatulla tavalla päät-
tänyt viran kelpoisuusvaatimuksista ja uudesta hakumenettelystä, se on ylittä-
nyt toimivaltansa. Vaikka Luttinen käytti valtuuston istunnossa puheenvuoron, 
jossa hän totesi kunnanhallituksen hallintosäännön vastaisesti ylittäneen mer-
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kittävästi toimivaltansa päättäessään kelpoisuusvaatimuksista, valtuusto päätti 
yksimielisesti valita kunnanjohtajan virkaan Muukkosen. 

Asiassa on muutenkin menetelty virheellisesti. Kunnanhallituksen päätöksestä 
18.1.2016 oli mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus, kun taas päätöksestä 
22.2.2016 tätä mahdollisuutta ei ollut. Pöytäkirjassa 22.2.2016 ei ole mainintaa 
muutetusta pohja- tai päätösehdotuksesta, vaikka viran hakuaikaa muutettiin 
siitä, mitä se oli pohjaehdotuksessa. Veikko Fredriksson esitti kunnanhallituk-
selle kokouksessa, ettei kelpoisuusvaatimuksia muutettaisi. Se jätettiin huo-
mioon ottamatta. Asiakirjoista ei käy selville, että asia olisi rauennut kannatta-
mattomana. Va. kunnanjohtaja Katja Törrönen, joka on yksi viranhakijoista, on 
merkitty asiassa tietojen antajaksi. 

Asian käsittely ja selvittäminen 

Kunnanvaltuusto on antanut lausunnon, jossa se on vaatinut, että Luttinen on 
velvoitettava korvaamaan kunnan oikeudenkäyntikulut. Kunnanvaltuusto on 
liittänyt lausuntonsa oheen myös Katja Törröseltä sekä Matti Muukkoselta 
pyytämänsä lausunnot. Muukkonen on vaatinut, että Luttinen velvoitetaan kor-
vaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa myöhemmin esitettävän vaatimuksen 
mukaan. 

Muukkonen on puhelimitse 29.6.2016 ilmoittanut hallinto-oikeudelle, että hän 
ei anna asiassa muuta selitystä kuin mikä on valtuuston lausunnon liitteenä.

Turun hallinto-oikeus on välipäätöksellään 30.6.2016 hylännyt päätöksen täy-
täntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen. 

Luttinen on antanut vastaselityksen ja siinä muun ohella todennut, että kunnan-
hallitus on vasta kunnanjohtajan virkavaalin jälkeen 13.6.2016 tehnyt ehdotuk-
sen kunnanvaltuustolle kunnanjohtajan viran uusista kelpoisuusehdoista. Tämä 
osaltaan osoittaa, että kunnanhallitus on menetellyt virheellisesti ja moititta-
vasti kunnanjohtajan viran täytössä. Myös hallinto-oikeudelle annettu lausunto 
on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska kunnanhallituksen puheenjoh-
taja, joka on Luttisen lanko ja jonka ajojahdin kohteena Luttinen on, ei ole jää-
vännyt itseään. Menettelyllä on voinut olla merkitystä lausunnon sisältöön. 
Lausunnon antamisessa on menetelty virheellisesti myös siksi, että Muukkosen 
antama lausunto on liitetty valtuuston lausunnon oheen, vaikka sen pyytämi-
nen olisi kuulunut hallinto-oikeuden toimivaltaan, ja siksi, että kunnanhallituk-
sen puheenjohtaja on esitellyt asian, jossa kunnanhallitus on päättänyt pyytää 
kunnanvaltuustolta hallinto-oikeuden pyytämän lausunnon. Va. kunnanjohtajan 
ollessa esteellinen esittelijänä olisi hallintosäännön mukaan tullut olla sivistys-
johtaja. Kunnanhallituksen olisi myös tullut valmistella lausunto kunnanval-
tuuston puolesta. Lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtaja on vastoin hallinto-
sääntöä toiminut esittelijänä 30.3.2016 kunnanhallituksen päättäessä tehdä eh-
dotuksen valtuustolle kunnanjohtajan valinnasta.

Kunnanhallitus on toimittanut hallinto-oikeudelle kunnanvaltuuston päätöksen 
26.9.2016, jolla valtuusto on hyväksynyt kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimuk-
siksi edellisen hakuilmoituksen mukaisesti ylemmän korkeakoulututkinnon, 
kunnallishallinnon osaamisen sekä kokemusta johtamisesta.

Luttinen on täydentänyt vastaselitystään liittämällä siihen edellä mainitun kun-
nanvaltuuston päätöksen 26.9.2016. 
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Pyhärannan kunta on hallinto-oikeuden pyynnöstä antanut lisäselvitystä hallin-
tosäännössä mainitusta kelpoisuusluettelosta ja sen hyväksymisestä. 

Luttinen on antanut vastaselityksen, jossa hän on muun ohella esittänyt, että 
hallinto-oikeus jättää huomioimatta asiassa viimeksi saadun selvityksen. Selvi-
tys on osittain virheellinen ja sen on antanut kunnan puolesta kunnan operatii-
vinen johtaja Katja Törrönen, joka on esteellinen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus hylkää kunnanvaltuuston lausuntoa sekä hankittua lisäselvitys-
tä koskevat väitteet.

Hallinto-oikeus ei tutki vastaselityksessä esitettyä uutta valitusperustetta.

Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Hallinto-oikeus hylkää oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaati-
mukset.

Ratkaisun perustelut

Lausuntoa ja lisäselvitystä koskevat väitteet 

Hallinto-oikeus on hallintolainkäyttölain nojalla asian selvittämiseksi pyytänyt 
kunnanhallitusta hankkimaan päätöksen tehneen kunnanvaltuuston lausunnon 
sekä myöhemmin lisäselvitystä hallintosäännössä mainitusta kelpoisuusluette-
losta ja sen hyväksymisestä. Asiassa annettu lausunto liitteineen ja lisäselvitys 
eivät sido hallinto-oikeutta, vaan hallinto-oikeus harkitsee itsenäisesti, mikä 
merkitys niillä on asiassa. Näin ollen Luttisen esittämät lausuntoa ja lisäselvi-
tystä koskevat väitteet eivät anna aihetta uuden lausunnon pyytämiseen tai 
muihinkaan toimenpiteisiin.

Tutkimatta jätetty valitusperuste

Valtuuston päätökseen haetaan muutosta siten kuin kuntalaissa säädetään. 
Kuntalain mukaan valitusperusteet on esitettävä valitusajassa.

Luttinen on vasta vastaselityksessään eli valitusajan päätyttyä esittänyt valitus-
perusteen, että kunnanhallituksen puheenjohtaja on vastoin hallintosääntöä toi-
minut esittelijänä 30.3.2016 kunnanhallituksen päättäessä tehdä ehdotuksen 
valtuustolle kunnanjohtajan valinnasta. Tämä vastaselityksessä esitetty uusi 
valitusperuste on jätettävä myöhään tehtynä tutkimatta.

Asian vaiheet ja asiassa saatu lisäselvitys

Kunnanhallitus päätti 18.1.2016 julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi. 
Päätöksessä todettiin, että kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva ylempi kor-
keakoulututkinto, perehtyneisyyttä kunnallishallintoon ja kokemusta johtami-
sesta.
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Viranhakuilmoitus julkaistiin 20.1.2016. Siinä kelpoisuusvaatimuksiksi ilmoi-
tettiin ylempi korkeakoulututkinto, kunnallishallinnon osaamista sekä koke-
musta johtamisesta. 

Kunnanhallitus käsitteli asiaa 15.2.2016 ja totesi, että määräaikaan mennessä 
kunnanjohtajan virkaan tuli 19 hakemusta, joista yksi peruutettiin. Kunnanhal-
litus päätti kutsua haastatteluun 7 hakijaa, mm. Matti Muukkosen.

Kunnanhallitus käsitteli asiaa jälleen 22.2.2016. Kunnanhallituksen puheen-
johtaja totesi esittelytekstissään: ”Kunnanhallitus on 18.1.2016 § 16 päättänyt 
kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista seuraavaa: Kelpoisuusehtona 
virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyyttä kunnallis-
hallintoon ja kokemusta johtamisesta. Tarkoitus ei ollut muuttaa aikaisempia 
kelpoisuusehtoja virkaan vaadittavan koulutuksen osalta (vrt. kunnanjohtajan 
viranhakuilmoitus 2.4.2015). Aiemmin on vaadittu ylempää korkeakoulutut-
kintoa ja nyt epähuomiossa päätökseen tuli tiukempi vaatimus eli virkaan so-
veltuva ylempi korkeakoulututkinto. Hakuilmoitukseen kirjatut kunnanjohta-
jan viran kelpoisuusvaatimukset eivät vastaa kunnanhallituksen 18.1.2016 
päättämiä kelpoisuusvaatimuksia, joten kunnanhallituksen tulisi päättää uudes-
ta hakumenettelystä.” Kunnanhallitus päätti käsitellä uudelleen kunnanjohtajan 
viran kelpoisuusvaatimukset ja aikaisempaa päätöstään muuttaen päätti, että 
kelpoisuusvaatimuksina kunnanjohtajan virkaan on ylempi korkeakoulututkin-
to, kunnallishallinnon osaamista sekä kokemusta johtamisesta. Kunnanhallitus 
päätti samalla julistaa kunnanjohtajan viran uudelleen haettavaksi siten, että 
hakuaika päättyy 10.3.2016 ja että aiempaan hakuun määräaikaan mennessä 
saapuneet hakemukset huomioidaan tässä haussa. 

Kunnanhallitus käsitteli asiaa jälleen 30.3.2016. Kunnanhallituksen puheen-
johtaja totesi, että uudessa haussa määräaikaan mennessä tuli yksi uusi hake-
mus ja että kunnanhallituksen pöytäkunta on haastatellut 7 hakijaa. Kokouk-
sessa käydyn keskustelun perusteella kunnanhallituksen puheenjohtaja esitti, 
että kunnanvaltuustolle ehdotetaan, että se valitsee kunnanjohtajan virkaan hal-
lintotieteiden tohtori Matti Muukkosen Espoosta. Kunnanhallitus hyväksyi esi-
tyksen yksimielisesti.

Kunnanvaltuusto päätti 18.4.2016 yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen 
ehdotuksen. Päätöspöytäkirjasta ilmenee, että valtuutettu Luttinen käytti ko-
kouksessa puheenvuoron, jossa hän totesi muun ohella, että kunnanhallitus ei 
ole kunnanjohtajavaalissa noudattanut hallintosääntöä ja on hallintosäännön 
vastaisesti merkittävästi ylittänyt toimivaltansa yleensä päättäessään kelpoi-
suusvaatimuksista. Pöytäkirjaan on Luttisen vaatimuksesta liitetty hänen pu-
heenvuoronsa muistion muodossa sekä kirjattu valtuuston puheenjohtajan Lut-
tiselle kokouksessa antama vastaus.

Kunnanvaltuusto on hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa muun ohella 
todennut, että valintaprosessissa on toimittu aiemmin kunnassa noudatetun 
käytännön mukaan lukuun ottamatta korjausta, jonka kunnanhallitus teki huo-
matessaan ristiriitaisuuden esittelytekstin ja hakuilmoituksen välillä. Lausun-
non oheen on liitetty kopioita aiemmista kunnanjohtajan viranhakuilmoituksis-
ta. Viranhakuilmoituksessa 10.2.2009 on kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimuk-
sena ollut ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus kunnallishallinnosta ja vi-
ranhakuilmoituksessa 2.4.2015 ylempi korkeakoulututkinto, kunnallishallin-
non osaaminen sekä kokemus johtamisesta.
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Kunnanhallitus on toimittanut hallinto-oikeudelle kunnanvaltuuston päätöksen 
26.9.2016, jossa valtuusto päätti, että kunnanjohtajan kelpoisuusehdot ovat 
edellisen hakuilmoituksen mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, kunnallis-
hallinnon osaaminen sekä kokemus johtamisesta. Päätösehdotuksessaan val-
tuustolle kunnanhallitus totesi lisäksi, että viranomaiskäytössä olevassa kelpoi-
suusluettelossa on kunnanjohtajan kelpoisuusehtojen osalta virhe, sillä ko. kel-
poisuusehtoja ei ole hyväksytty siten kuin hallintosääntö edellyttää. Tämä il-
menee kokouksessa esillä olleista vanhoista kunnanjohtajan valitsemiseen liit-
tyvistä pöytäkirjoista.

Hallinto-oikeus on vielä erikseen pyytänyt kunnanhallitukselta selvitystä hal-
lintosäännössä mainitusta kelpoisuusluettelosta ja sen hyväksymisestä. Hallin-
to-oikeuteen on toimitettu luettelo, jossa kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimuk-
siksi on kirjattu ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus kunnallishallinnosta. 
Annetun selvityksen mukaan kysymyksessä oleva kelpoisuusluettelo on ollut 
ns. sisäinen työkalu, johon on aina valintojen jälkeen päivitetty kunnanjohtajan 
tai hallinto-osaston toimistosihteerin tekemänä kutakin virkaa koskeva kelpoi-
suus. Luetteloa ei siis ole hyväksytty missään, vaan sinne on aina laitettu edel-
lisen valinnan kelpoisuusehto. Muut johtoryhmän jäsenet on kunnanhallitus 
valinnut ja kelpoisuusehdoista on päätetty esimerkiksi sillä tavalla, että hakuil-
moitus on ollut kunnanhallituksessa ja kunnanhallitus on sen hyväksynyt. 
Kunnanjohtajan ollessa kyseessä on ilmeisesti menetelty toisin eli on tulkittu, 
että hallintosäännön mukaan kunnanhallitus julistaa haettavaksi ja kunnanval-
tuusto on vahvistanut kelpoisuusehdot nimenomaan hyväksyessään valinnan.

Kunnallisvalituksen valitusperusteet

Kuntalain (365/1995) 90 §:n 2 momentin mukaan valituksen saa tehdä sillä pe-
rusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen teh-
nyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastai-
nen.

Esteellisyys
Kuntalain (365/1995) 52 §:n 2 momentin mukaan kunnan viranhaltijan esteel-
lisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27-30 §:ssä säädetään virkamiehen 
esteellisyydestä. Esteellisyysperusteista säädetään hallintolain 28 §:n 1 mo-
mentin 1-7 kohdissa. Kohdan 1 mukaan virkamies on esteellinen, jos hän on 
asianosainen. Kohdan 7 mukaan virkamies on esteellinen, jos luottamus hänen 
puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. Hallintolain 27 §:n 
mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsitel-
täessä, jos hän on esteellinen.

Kunnanvaltuuston antaman lausunnon mukaan Katja Törrönen on toiminut vi-
ran lisätietojen antajana siihen saakka kun hän on 11.2.2016 jättänyt oman ha-
kemuksena. Tämän jälkeen hän ei ole osallistunut asian käsittelyyn. Myös Tör-
rönen itse on kertonut toimineensa tietojen antajana prosessin alussa, koska 
hän ei ollut ajatellut hakevansa virkaa. Haettuaan virkaa hän on jäävännyt it-
sensä. 

Törrönen ei ole osallistunut asian käsittelyyn sen jälkeen, kun hän on itse ha-
kenut virkaa eli tullut asianosaiseksi. Asiassa ei myöskään ole esitetty sellaisia 
erityisiä syitä, joiden perusteella luottamuksen Törrösen puolueettomuuteen 
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tietojen antajana olisi tätä ennen katsottava vaarantuneen. Päätös ei siten ole 
syntynyt esteellisyyden vuoksi virheellisessä järjestyksessä.

Kunnanhallituksen toimivalta 

Kuntalain (365/1995) 1 §:n 2 momentin mukaan kunnan päätösvaltaa käyttää 
asukkaiden valitsema valtuusto. Lain 14 §:n 1 momentin mukaan valtuusto voi 
johtosäännössä siirtää toimivaltaansa muille toimielimille. 

Asiassa sovellettavan Pyhärannan kunnan hallintosäännön 24 §:n 2 momentin 
mukaan valtuusto päättää kunnanjohtajan valinnasta.

Hallintosäännön 28 §:n 2 momentin mukaan viran, johon valtuusto valitsee vi-
ranhaltijan, julistaa haettavaksi kunnanhallitus.

Hallintosäännön 30 §:n 1 ja 2 momentin mukaan viran kelpoisuusehdot päättää 
se viranomainen, jonka tehtäviin viran täyttäminen kuuluu. Henkilöstöltä vaa-
dittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Hallinto-oikeudessa esitetyn selvityksen mukaan valtuusto ei ole ennen kun-
nanjohtajan viran haettavaksi julistamista päättänyt viran kelpoisuusvaatimuk-
sista, vaan virka on julistettu haettavaksi ja sittemmin uudelleen haettavaksi 
kunnanhallituksen haettavaksi julistamisen yhteydessä päättämillä kelpoisuus-
vaatimuksilla. 

Kunnanhallituksen toimivaltaan on hallintosäännön mukaan kuulunut viran 
haettavaksi julistaminen. Sillä seikalla, että kunnanhallitus on julistanut viran 
myös uudelleen haettavaksi, ei ole merkitystä valtuuston päätöksen laillisuu-
den kannalta, koska uudessa hakuilmoituksessa on ollut samat kelpoisuusvaati-
mukset kuin aiemmassakin ja uuden hakuajan kuluessa tuli vain yksi uusi ha-
kija, jota ei edes kutsuttu haastatteluun. Kunnanhallituksen toimivaltaan ei kui-
tenkaan ole kuulunut haettavaksi julistamisen yhteydessä päättää viran kelpoi-
suusvaatimuksista. Kunnanhallitus on näin ollen asiaa valmistellessaan ylittä-
nyt toimivaltansa. Asiaa kunnanvaltuustossa käsiteltäessä valtuutettu Luttinen 
on puheenvuorossaan nimenomaisesti kiinnittänyt huomiota tähän toimivallan 
ylittämiseen. Hän tai kukaan muukaan valtuutettu ei kuitenkaan ole tehnyt vas-
taehdotusta asiassa, vaan valtuusto on yksimielisesti hyväksynyt kunnanhalli-
tuksen ehdotuksen. Tämän vuoksi hallinto-oikeus katsoo, että valtuusto on 
päättäessään kunnanjohtajan valinnasta hakuilmoituksen mukaisilla kelpoi-
suusvaatimuksilla samalla nimenomaisesti hyväksynyt nuo kelpoisuusvaati-
mukset noudatettaviksi kyseisessä virkavaalissa. Näin ollen valtuuston päätös-
tä ei ole syytä kumota virheellisessä järjestyksessä syntyneenä valituksessa esi-
tetyillä kunnanhallituksen toimivaltaan liittyvillä valitusperusteilla.

Muut valitusperusteet 
Kunnanhallituksen päätökset 18.1.2016 ja 22.2. 2016 koskevat valmistelua, jo-
ten niistä ei voi erikseen valittaa. Päätökseen 18.1.2016 on virheellisesti liitetty 
oikaisuvaatimusohjaus. Tällä seikalla ei kuitenkaan ole merkitystä valtuuston 
päätöksen laillisuuden kannalta.

Kunnanhallituksen kokouksessa 22.2.2016 päätetyn uuden haun aikana tuli 
vain yksi uusi hakija, jota ei edes kutsuttu haastatteluun. Näin ollen sillä sei-
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kalla, kenen ehdotuksesta uuden haun päättymispäiväksi on päätetty 10.3.2016 
eikä esityslistalla olleen päätösesityksen mukaisesti 3.3.2016, ei ole merkitystä 
valtuuston päätöksen laillisuuden kannalta.

Luttinen on valituksessaan väittänyt, että kunnanhallituksen kokouksessa 
22.2.2016 ei ole käsitelty Veikko Fredrikssonin tekemää ehdotusta. Tarkastetun 
pöytäkirjan mukaan kokouksessa ei ole tehty pohjaehdotuksesta poikkeavaa 
ehdotusta. Kunnanhallituksen tarkastettu pöytäkirja nauttii julkista luotetta-
vuutta. Luttinen ei ole esittänyt sellaista selvitystä, jonka perusteella olisi syytä 
epäillä, että kunnanhallituksen kokouksessa olisi tältä osin menetelty virheelli-
sesti. 

Oikeudenkäyntikuluvaatimukset

Asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäynti-
kulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ot-
taen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahin-
konaan. Säännöstä voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviran-
omaiseen. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava 
erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.
Yksityistä asianosaista ei saa velvoittaa korvaamaan julkisen asianosaisen oi-
keudenkäyntikuluja, ellei yksityinen asianosainen ole esittänyt ilmeisen perus-
teetonta vaatimusta.

Luttisen valitus on hylätty. Näin ollen ei ole kohtuutonta, että hän joutuu pitä-
mään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. 

Luttinen ei ole esittänyt ilmeisen perusteetonta vaatimusta. Luttista ei näin ol-
len ole velvoitettava korvaamaan kunnan oikeudenkäyntikuluja. Asian loppu-
tuloksesta huolimatta ei ole kohtuutonta, että Muukkonen saa pitää oikeuden-
käyntikulunsa vahinkonaan. 

Sovelletut oikeusohjeet

Kuntalaki (365/1995) 1 § 2 mom, 14 § 1 mom, 52 § 2 mom ja 90 § 
(1375/2007) 
Kuntalaki 147 §
Hallintolaki 27 § 1 mom ja 28 § 1 mom
Pyhärannan kunnan hallintosääntö 24 § 2 mom, 28 § 2 mom sekä 30 § 1 ja 2 
mom 
Hallintolainkäyttölaki 74 §

 
Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen.

Valitusosoitus on liitteenä (Kunnallisvalitus).
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Asian ratkaisijat

Ritva Isomoisio
ylituomari

Tiina Saari
hallinto-oikeustuomari

Veronica Storträsk
hallinto-oikeustuomari
esittelijä

Asiassa on äänestetty. Äänestyslausunto on päätöksen liitteenä.

Toimituskirjan oikeaksi todistaa

Jenna Lempinen
lainkäyttösihteeri
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Äänestyslausunto
Diaarinumero

00701/16/2206

Liite Turun hallinto-oikeuden päätökseen 17/0111/1

Hallinto-oikeustuomari Tiina Saaren äänestyslausunto

Kumoan kunnanvaltuuston päätöksen. Oikeudenkäyntikulujen osalta olen sa-
maa mieltä kuin enemmistö.

Hallintosäännön mukaan kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättä-
minen on kuulunut valtuuston toimivaltaan. Esitetyn selvityksen mukaan val-
tuusto ei ole ennen kunnanjohtajan viran haettavaksi julistamista päättänyt vi-
ran kelpoisuusvaatimuksista, vaan virka on julistettu haettavaksi ja sittemmin 
uudelleen haettavaksi kunnanhallituksen haettavaksi julistamisen yhteydessä 
päättämillä kelpoisuusvaatimuksilla. 

Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättäminen ja viran täyttämi-
nen on hallintosäännössä määrätty kunnan ylimmän toimielimen, valtuuston 
toimivaltaan kuuluvaksi. Kunnanhallituksen toimivaltaan on hallintosäännön 
mukaan kuulunut viran haettavaksi julistaminen. Kunnanhallituksen toimival-
taan ei sen sijaan ole kuulunut viran haettavaksi julistamisen yhteydessä taikka 
muutoinkaan päättää viran kelpoisuusvaatimuksista. Koska kunnanhallitus on 
näin ollen asiaa valmistellessaan ylittänyt toimivaltansa, valtuuston tuon val-
mistelun pohjalta tekemä päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Val-
tuuston päätös on siten kumottava. 

Ratkaisun lopputulosta arvioidessani olen ottanut huomioon, että vaikka val-
tuusto onkin päättänyt kunnanjohtajan valinnasta kunnanhallituksen ehdotuk-
sen mukaisesti, sillä ei virantäytön vaiheet huomioon ottaen ole tosiasiallisesti 
ollut hallintosäännön edellyttämällä tavalla mahdollisuutta päättää viran kel-
poisuusvaatimuksista.  

Vakuudeksi Veronica Storträsk
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